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 فرصت مطالعاتي بعد از بازگشت ازگردش كار امور 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

( و  تکمیل 1تهیه گزارش فرصت مطالعانی طبق دستور العمل مربوطه) پیوست شماره  :عضو هیات علمی

 به همراه اسناد هزینه سفر  6فرم فرصت مطالعاتی 

رای بررسی گزارش فرصت مطالعاتی  و اسناد هزینه و ارایه آن به همراه ضمایم در شو معاون دانشکده/ مدیر گروه مستقل

  /گروه مستقلدانشکدهپژوهشی 

بررسی گزارش فرصت مطالعاتی و ضمایم آن و در صورت كامل بودن مدارك، تصویب   پژوهشی دانشکده/ گروه مستقلشورای 

  گزارش 

تکمیل فرم  پژوهشی دانشکده/ گروه مستقلشورای  گزارش دردر صورت تصویب  معاون دانشکده/ مدیر گروه مستقل

همراه صورتجلسات ذیربط به معاونت پژوهشی و ارسال مدارك به 7فرصت مطالعاتی 

 پردیس/دانشکده مستقل

و ارایه آن به همراه ضمایم در شورای  بررسی گزارش فرصت مطالعاتی و اسناد هزینه  دانشکده مستقل/ پردیسمعاون پژوهشی 

  پردیس/ دانشکده مستقلپژوهشی 

تصویب  ،ضمایم آن و در صورت كامل بودن مدارك اتی وگزارش فرصت مطالعبررسی  پردیس/ دانشکده مستقلشورای پژوهشی 
 .گزارش  

/معاون پژوهشی پردیسمعاون پژوهشی 

 دانشکده مستقل

و ارسال گزارش فرصت  8در صورت تصویب گزارش تکمیل فرم فرصت مطالعاتی 

 و فناوری و سایر ضمایم به حوزه معاونت پژوهش مطالعاتی و اسناد هزینه 

 دانشگاه و پس از تایید گزارش ی مدارك برای طرح در شورای پژوهش و فناوریبررس دانشگاه فناوری و حوزه معاونت پژوهش
ریاست دانشگاه  دانشگاه، ارسال یک نسخه از گزارش به  در شورای پژوهش و فناوری

 بین المللی  –و یک نسخه به دفتر همکاری های علمی 

 تبوع ارسال گزارش به وزارت م دفتـر همکاری های علمی

 

 ریاست دانشگاه

 امورمالی 

 پرداخت شده علی الحساب جهت قطعی نمودن صدور دستور مقتضی 
 

 قطعی نمودن علی الحساب 
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 1پیوست شماره 

 العمل تدوین گزارش تحقیقاتی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیدستور

 

هدف از این دستورالعمل ارایه روشی یکنواخت برای تدوین و ارزیابی گزارش فرصت مطالعااتی اضااای هتاال ض مای          

 دانشگاه  است .

 فرمت گزارش :

ها، جدول هاا و  گزارش فرصت مطالعاتی باید به طور کامل تایپ شده باشد و استانداردهای معمول مانند نحوه ارایه شکل     

 مراجع  در تدوین آن رضایت شود. ترتتب صفحال و مطالب و محتوای بخش اص ی گزارش باید به صورل زیر باشد:

: حاوی آرم و نام دانشگاه، دانشکده، محل انجام فرصت مطالعاتی، ضنوان موضوع فرصت مطالعاتی، نام و ناام   صفحه عنوان -1

 خانوادگی و تاریخ تهته گزارش

: حداکثر در یک صفحه بدون ذکرفرمول، جدول، شکل یاا مرجاع و حااوی اطتضااتی در ماورد تعریاع موضاوع        خالصه  -2

 دست آمده .تحقتق، کارهای انجام شده و نتایح به 

 : شامل فصل ها، بخش ها، زیر بخش ها و زیر زیر بخش هافهرست مطالب  -3

: شامل مطالبی از جم ه تاریخچه کارهای انجام شده توسط دیگران، ارتباط موضوع پژوهش باا کارهاای انجاام شاده     مقدمه  -4

 ح مورد انتظار فب ی، هدف و اهمتت موصوع، نوع پژوهشی )نظری، کاربردی، بنتادی، توسعه ای ( و نتای

: شامل ضناوینی از جم ه موضوع ها و مفاهتم ض می و فنی مرتبط با موضوع تحقتاق، روش هاای باه کاار گرفتاه      متن اصلي -5

شده، نتایج به دست آمد ه و تجزیه و تح تل این نتایج است. در موارد الزم روند ساخت، روش های پتشانهادی بارای نتماه    
 و روند انتقال دانش فنی نتز باید ارایه شود. صنعتی و صنعتی نمودن نتایح تحقتق

: شامل مواردی از جم ه جمع بندی ک ی نتایح به دست آمده،  ارزیابی روش های تئوریک و ضم ی به کار گرفته نتیجه گیری -6

 شده، و پتشنهاد برای ادامه تحقتق درآینده و... 

 : با رضایت قواضد مربوط به پایان نامه مراجع -7

: شامل جدول ها و شکل های مفصل، پرسشنامه ها ونتایج آنها، فرهنگ لغال و اصاطتحال  ورت نیاز(پیوست ها ) درص  -8

 و برنامه کامپتوتری به صورل دیسکت..

 :الزم است موارد زیر هنگام تایپ كردن گزارش رعایت شود

 فونت متن اص ی BLotus   و خطوط تک فاص ه  13اندازه(single space) .باشد 

 مه بولدفونت تتترها ه(BOLD)  استفاده شود. 16و12،14باشد و از اندازه های 

  باشد. 12توضتح جدول ها در باال و توضتح شکل ها در پایتن شکل و هردو به اندازه 

 و صفحال اولته دارای شماره گذاری مجزا باشد . بدشماره صفحال از اولتن صفحه فصل شروع و تا آخر ادامه یا 

  سانتتمتر باشد. فقط صفحه اول هر فصل که  یک سوم صفحه در بااال وحااوی شاماره و     5/2حاشته چهار طرف کاغذ
 . اسم فصل باشد
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 های التتن به صورل زیار ناوی    های التتن در بتن متن استفاده نشود و در موارد ضروری معادلحتی االمکان از کم ه

 ارایه شود.  

 ا نگاشته شود.ترین محل به اولتن رجوع آنهشکل ها و جدول ها در نزدیک 


